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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 8038/23/22−να΄ (1)

Παράταση λειτουργίας Προαναχωρησιακών
 Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ −

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ −
ΥΓΕΙΑΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 81 του 

Ν.3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη 
υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (Α΄ 212).

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 31 και της παρ. 
3 του άρθρου 35 του Ν. 3907/2011 «Ίδρυση Υπηρεσίας 
Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμο−
γής της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 
Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες 
και τις διαδικασίες στα κράτη−μέλη για την επιστροφή 
των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 7).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 23, 68 και 77 του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 143), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατά−
ξεις των άρθρων 10 παρ. 3, 5, 23 και 30 περ. γ΄ του 
Ν. 4337/2015 (Α΄ 129).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθ−
μίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμε−
τώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της 
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 29).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 
(Α΄ 98).

6. Τις διατάξεις του Π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουρ−
γείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρ−
μοδιοτήτων του» (Α΄ 213).

7. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους διατάκτες» (Α΄ 194), όπως έχει τροπο−
ποιηθεί και ισχύει.

8. Τις διατάξεις του Π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» 
(Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με τα Π.δ. 88/2012 (Α΄ 143), 
94/2012 (Α΄ 149), 98/2012 (Α΄ 160), 131/2012 (Α΄ 239) και 
118/2013 (Α΄ 152).

9. Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 (Α΄ 20). «Σύσταση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

10. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση 
των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί−
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περι−
βάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιο−
μηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού».

11. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).

12. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 8038/23/22−ιγ΄ από
20−01−2015 κοινής υπουργικής απόφασης «Ίδρυση και 
λειτουργία Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλ−
λοδαπών και Κανονισμός Λειτουργίας αυτών» (Β΄ 118).



35566 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

13. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 8038/23/22−λ΄ από 
27.06.2015 κοινή υπουργική απόφαση «Παράταση λει−
τουργίας Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλ−
λοδαπών» (Β΄ 1287).

14. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ6 από 25.09.2015 από−
φασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Νικόλαο Τόσκα» (Β΄ 2109).

15. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ10 από 25.09.2015 
απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Ιωάννη Μουζάλα» (Β΄ 2109).

16. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ29 από 08.10.2015 
απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτή−
των στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο 
Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

17. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 105755 από 14.10.2015 
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι−
κονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση αρμοδι−
οτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού, Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β΄2222).

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλούνται δαπάνες για τα οικονομικά 
έτη 2016−2018 (01/01/2016 − 31/12/2018) συνολικού ύψους 
48.761.575,20 €, εκ των οποίων 41.751.601,20 € αφορούν 
την εν γένει κάλυψη κόστους λειτουργίας, ιατροφαρμα−
κευτική περίθαλψη, ανακαίνιση − ανακατασκευή υπαρ−
χουσών εγκαταστάσεων, παροχή υπηρεσιών καθαριό−
τητας και παροχή υπηρεσιών σίτισης και 7.009.974,00 € 
αφορούν υπηρεσίες διερμηνείας, νομικής βοήθειας και 
κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης.

Εξ’ αυτών δαπάνες ύψους 35.049.870 € προβλέπεται να 
καλυφθούν με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης, μέσω του Π.Δ.Ε. Ειδικότερα 
με βάση αφενός το χρονοδιάγραμμα εξέλιξης της δια−
δικασίας ένταξης των επιλέξιμων δαπανών στο Π.Δ.Ε., 
μέσω χρηματοδότησης από το Ταμείο Ασύλου, Μετανά−
στευσης και Ένταξης και αφετέρου το χρονοδιάγραμμα 
εξέλιξης των απαραίτητων διαγωνιστικών διαδικασιών, 
εκτιμάται ότι δαπάνες ύψους τουλάχιστον 13.711.705,20 € 
έως 19.797.200,40 € θα καλυφθούν, υποχρεωτικά μέσω 
εγκριθησομένων πιστώσεων του τακτικού προϋπολογι−
σμού εξόδων του Ε.Φ. 07−410 «Ελληνική Αστυνομία». Η 
συνολική κάλυψη δαπανών αναλύεται ως ακολούθως:

Α. Συνολική δαπάνη ύψους 13.138.116,60 €, για τρία έτη, 
για την παροχή των υπηρεσιών σίτισης/διατροφής, στις 
εγκαταστάσεις των Π.ΚΕ.Κ. Αλλοδαπών (ήτοι 2.044 άτο−
μα x 5,87 € x 365 ημέρες), εκ των οποίων ετήσια δαπάνη 
ύψους 4.379.372,20 €, θα αντιμετωπιστεί σε βάρος των 
πιστώσεων του Κ.Α.Ε. 0873 «Αμοιβές Νομικών Προσώ−
πων» του π/υ εξόδων οικονομικού έτους 2016 του Ε.Φ. 
07−410 «Ελληνική Αστυνομία» (με ισόποση εγγραφή στον 
εν λόγω π/υ με μέριμνα του Υπουργείου Οικονομικών) 
και η υπολειπόμενη δαπάνη ύψους 8.758.744,40 € για τα 
έτη 2017 και 2018 προβλέπεται να καλυφθεί μέσω του 
Π.Δ.Ε. (συγχρηματοδοτούμενο σκέλος). Η διάκριση αυτή 
προσδιορίζεται με βάση αφενός το χρονοδιάγραμμα 
εξέλιξης της διαδικασίας ένταξης των επιλέξιμων δα−
πανών στο Π.Δ.Ε., μέσω χρηματοδότησης από το Ταμείο 
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, και αφετέρου το 
χρονοδιάγραμμα εξέλιξης των απαραίτητων διαγωνι−
στικών διαδικασιών.

Β. Συνολική δαπάνη ύψους 3.393.486,60 €, για τρία 
έτη, για την παροχή των υπηρεσιών καθαριότητας στις 
εγκαταστάσεις των Π.ΚΕ.Κ. Αλλοδαπών, εκ των οποίων 

ετήσια δαπάνη ύψους 1.131.162,20 €, θα αντιμετωπιστεί 
σε βάρος των πιστώσεων του Κ.Α.Ε. 0875 «Αμοιβές για 
δαπάνες καθαριότητας» (συμπεριλαμβάνονται φυσικά 
και νομικά πρόσωπα) του π/υ εξόδων οικονομικού έτους 
2016 του Ε.Φ. 07−410 «Ελληνική Αστυνομία» (με ισόπο−
ση εγγραφή στον εν λόγω π/υ με μέριμνα του Υπουρ−
γείου Οικονομικών) και η υπολειπόμενη δαπάνη ύψους 
2.262.324,40 € για τα έτη 2017 και 2018 προβλέπεται να 
καλυφθεί μέσω του Π.Δ.Ε. (συγχρηματοδοτούμενο σκέ−
λος). Η διάκριση αυτή προσδιορίζεται με βάση αφενός 
το χρονοδιάγραμμα εξέλιξης της διαδικασίας ένταξης 
των επιλέξιμων δαπανών στο Π.Δ.Ε., μέσω χρηματο−
δότησης από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ένταξης, και αφετέρου το χρονοδιάγραμμα εξέλιξης 
των απαραίτητων διαγωνιστικών διαδικασιών.

Γ. Συνολική δαπάνη ύψους 4.500.000,00 €, για τρία 
έτη, για ηλεκτρική ενέργεια στις εγκαταστάσεις των 
Π.ΚΕ.Κ. Αλλοδαπών θα αντιμετωπιστεί σε βάρος των 
πιστώσεων του ΚΑΕ 0832 «Ηλεκτρική ενέργεια» των π/υ 
εξόδων οικονομικών ετών 2016−2018 Ε.Φ. 07−410 «Ελλη−
νική Αστυνομία» (με ισόποση εγγραφή στους εν λόγω 
π/υ με μέριμνα του Υπουργείου Οικονομικών).

Δ. Συνολική δαπάνη ύψους 1.500.000,00 €, για τρία 
έτη, για ύδρευση στις εγκαταστάσεις των Π.ΚΕ.Κ. Αλ−
λοδαπών θα αντιμετωπιστεί σε βάρος των πιστώσεων 
του ΚΑΕ 0831 «Ύδρευση και άρδευση» των π/υ εξόδων 
οικονομικών ετών 2016−2018 Ε.Φ. 07−410 «Ελληνική Αστυ−
νομία» (με ισόποση εγγραφή στους εν λόγω π/υ με 
μέριμνα του Υπουργείου Οικονομικών). 

Ε. Συνολική δαπάνη ύψους 6.000.000,00 €, για τρία έτη, 
από την καταβολή των εξόδων μετακίνησης (ημερήσια 
αποζημίωση, εισιτήρια, διανυκτέρευση) του ένστολου 
προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας για τη φύλαξη 
των εγκαταστάσεων των Π.ΚΕ.Κ. Αλλοδαπών θα αντιμε−
τωπιστεί σε βάρος των πιστώσεων των ΚΑΕ 0719, 0721, 
0722 των π/υ εξόδων οικονομικών ετών 2016−2018 Ε.Φ. 
07−410 «Ελληνική Αστυνομία» (με ισόποση εγγραφή στους 
εν λόγω π/υ με μέριμνα του Υπουργείου Οικονομικών).

ΣΤ. Συνολική δαπάνη ύψους 480.000,00 €, για τρία έτη, 
για την αμοιβή εκκένωσης δεξαμενής λυμάτων της εγκα−
τάστασης του Π.ΚΕ.Κ. Αλλοδαπών Φυλακίου Ορεστιάδας, 
καθώς και για την αμοιβή εργασιών για ηλεκτρολογικές, 
υδραυλικές, οικοδομικές κ.τ.λ. εργασίες στα Π.Κ.Κ. Αλλο−
δαπών θα αντιμετωπιστεί σε βάρος των πιστώσεων του 
ΚΑΕ 0899 «Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές» του π/υ 
εξόδων οικονομικών ετών 2016−2018 Ε.Φ. 07−410 «Ελληνική 
Αστυνομία» (με ισόποση εγγραφή στους εν λόγω π/υ με 
μέριμνα του Υπουργείου Οικονομικών).

Ζ. Συνολική δαπάνη ύψους 120.000,00 €, για τρία έτη, 
για προμήθεια υγειονομικού φαρμακευτικού υλικού των 
Π.ΚΕ.Κ. Αλλοδαπών θα αντιμετωπιστεί σε βάρος των 
πιστώσεων του ΚΑΕ 1211 «Προμήθεια υγειονομικού και 
φαρμακευτικού υλικού» των π/υ εξόδων οικονομικών 
ετών 2016−2018 Ε.Φ. 07−410 «Ελληνική Αστυνομία» (με 
ισόποση εγγραφή στους εν λόγω π/υ με μέριμνα του 
Υπουργείου Οικονομικών).

Η. Συνολική δαπάνη ύψους 150.000,00 €, για τρία έτη, 
για αμοιβή καθαρισμού διαφόρων ειδών στις εγκατα−
στάσεις των Π.ΚΕ.Κ. Αλλοδαπών, θα αντιμετωπιστεί σε 
βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 0839 «Δαπάνες καθα−
ριότητας» των π/υ εξόδων οικονομικών ετών 2016−2018 
Ε.Φ. 07−410 «Ελληνική Αστυνομία» (με ισόποση εγγραφή 
στους εν λόγω π/υ με μέριμνα του Υπουργείου Οικο−
νομικών).
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Θ. Συνολική δαπάνη ύψους 240.000,00 €, για τρία έτη, 
για αμοιβή για τη συντήρηση − επισκευή οχημάτων στις 
εγκαταστάσεις των Π.ΚΕ.Κ. Αλλοδαπών, θα αντιμετωπι−
στεί σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 0861 «Αμοιβές 
για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς 
γενικά» των π/υ εξόδων οικονομικών ετών 2016−2018 
Ε.Φ. 07−410 «Ελληνική Αστυνομία», (με ισόποση εγγραφή 
στους εν λόγω π/υ με μέριμνα του Υπουργείου Οικο−
νομικών). 

Ι. Συνολική δαπάνη ύψους 150.000,00 €, για τρία έτη, 
για αμοιβή για τη συντήρηση λοιπού εξοπλισμού στις 
εγκαταστάσεις των Π.ΚΕ.Κ. Αλλοδαπών, θα αντιμετωπι−
στεί σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 0869 «Αμοιβές 
για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού» των π/υ 
εξόδων οικονομικών ετών 2016−2018 Ε.Φ. 07−410 «Ελλη−
νική Αστυνομία», (με ισόποση εγγραφή στους εν λόγω 
π/υ με μέριμνα του Υπουργείου Οικονομικών).

ΙΑ. Συνολική δαπάνη ύψους 799.998,00 €, για τρία έτη, 
για την προμήθεια ειδών εστίασης − κουβερτών κ.λπ., 
ειδών ιματισμού, ειδών ατομικής υγιεινής στις εγκατα−
στάσεις των Π.ΚΕ.Κ. Αλλοδαπών, εκ των οποίων ετήσια 
δαπάνη ύψους 266.666,00 € θα αντιμετωπιστεί σε βάρος 
των πιστώσεων των ΚΑΕ 1231 «Προμήθεια ειδών καθαρι−
ότητας» και 1431 «Προμήθεια ειδών εστίασης και κατα−
σκήνωσης» του π/υ εξόδων οικονομικού έτους 2016 Ε.Φ. 
07−410 «Ελληνική Αστυνομία», (με ισόποση εγγραφή στον 
εν λόγω π/υ με μέριμνα του Υπουργείου Οικονομικών) 
και η υπολειπόμενη δαπάνη ύψους 533.332,00 € για τα 
έτη 2017 και 2018 προβλέπεται να καλυφθεί μέσω του 
Π.Δ.Ε. (συγχρηματοδοτούμενο σκέλος). Η διάκριση αυτή 
προσδιορίζεται με βάση αφενός το χρονοδιάγραμμα 
εξέλιξης της διαδικασίας ένταξης των επιλέξιμων δα−
πανών στο Π.Δ.Ε., μέσω χρηματοδότησης από το Ταμείο 
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, και αφετέρου το 
χρονοδιάγραμμα εξέλιξης των απαραίτητων διαγωνι−
στικών διαδικασιών.

IB. Συνολική δαπάνη ύψους 210.000,00 €, για τρία έτη, 
για την προμήθεια ηλεκτρολογικού, υδραυλικού, οικο−
δομικού κ.λπ. υλικού στις εγκαταστάσεις των Π.ΚΕ.Κ. 
Αλλοδαπών, θα αντιμετωπιστεί σε βάρος των πιστώ−
σεων του ΚΑΕ 1311 «Προμήθεια ειδών συντήρησης και 
επισκευής εγκαταστάσεων» των π/υ εξόδων οικονομικών 
ετών 2016−2018 Ε.Φ. 07−410 «Ελληνική Αστυνομία», (με 
ισόποση εγγραφή στους εν λόγω π/υ με μέριμνα του 
Υπουργείου Οικονομικών).

ΙΓ. Συνολική δαπάνη ύψους 360.000,00 €, για τρία έτη, 
για την προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής οχη−
μάτων στις εγκαταστάσεις των Π.ΚΕ.Κ. Αλλοδαπών, θα 
αντιμετωπιστεί σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 1321 
«Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορι−
κών μέσων ξηράς γενικά» των π/υ εξόδων οικονομικών 
ετών 2016−2018 Ε.Φ. 07−410 «Ελληνική Αστυνομία», (με 
ισόποση εγγραφή στους εν λόγω π/υ με μέριμνα του 
Υπουργείου Οικονομικών).

ΙΔ. Συνολική δαπάνη ύψους 210.000,00 €, για τρία έτη, 
για την προμήθεια ειδών συντήρησης λοιπού εξοπλι−
σμού στις εγκαταστάσεις των Π.ΚΕ.Κ. Αλλοδαπών, θα 
αντιμετωπιστεί σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 1329 
«Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε εί−
δους λοιπού εξοπλισμού» των π/υ εξόδων οικονομικών 
ετών 2016−2018 Ε.Φ. 07−410 «Ελληνική Αστυνομία», (με 
ισόποση εγγραφή στους εν λόγω π/υ με μέριμνα του 
Υπουργείου Οικονομικών).

ΙΕ. Συνολική δαπάνη ύψους 300.000,00 €, για τρία 
έτη, για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών κίνη−
σης και καυσίμων θέρμανσης στις εγκαταστάσεις των 
Π.ΚΕ.Κ. Αλλοδαπών, εκ των οποίων ετήσια δαπάνη ύψους 
100.000,00 € θα αντιμετωπιστεί σε βάρος των πιστώσε−
ων των ΚΑΕ 1511 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών» 
και 1512 «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες 
κοινοχρήστων» του π/υ εξόδων οικονομικού έτους 2016 
Ε.Φ. 07−410 «Ελληνική Αστυνομία», (με ισόποση εγγραφή 
στον εν λόγω π/υ με μέριμνα του Υπουργείου Οικονομι−
κών) και η υπολειπόμενη δαπάνη ύψους 200.000,00 € για 
τα έτη 2017 και 2018 προβλέπεται να καλυφθεί μέσω του 
Π.Δ.Ε. (συγχρηματοδοτούμενο σκέλος). Η διάκριση αυτή 
προσδιορίζεται με βάση αφενός το χρονοδιάγραμμα 
εξέλιξης της διαδικασίας ένταξης των επιλέξιμων δα−
πανών στο Π.Δ.Ε., μέσω χρηματοδότησης από το Ταμείο 
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, και αφετέρου το 
χρονοδιάγραμμα εξέλιξης των απαραίτητων διαγωνι−
στικών διαδικασιών.

ΙΣΤ. Συνολική δαπάνη ύψους 7.000.000,00 € για ιατρο−
φαρμακευτική περίθαλψη θα καλυφθεί μέσω του Π.Δ.Ε. 
(συγχρηματοδοτούμενο σκέλος) για τα έτη 2016−2018.

ΙΖ. Συνολική δαπάνη ύψους 3.200.000,00 € για ανα−
καίνιση − ανακατασκευή υπαρχουσών εγκαταστάσεων 
θα καλυφθεί μέσω του Π.Δ.Ε. (συγχρηματοδοτούμενο 
σκέλος) για τα έτη 2016−2018.

ΙΗ. Συνολική δαπάνη ύψους 7.009.974,00 € για την πα−
ροχή ψυχολογικής υποστήριξης, κοινωνικής υποστή−
ριξης, υπηρεσιών νομικής υποστήριξης και υπηρεσιών 
διερμηνείας θα καλυφθεί μέσω του Π.Δ.Ε. (συγχρημα−
τοδοτούμενο σκέλος) για τα έτη 2016−2018.

18. Την υπ’ αριθμ. 8000/1/185−β΄ από 24.12.2015 Εισήγηση 
Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Σχεδιασμού (πρώην 
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη), 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η λειτουργία των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κρά−
τησης Αλλοδαπών που ιδρύθηκαν με την υπ’ αριθμ. 
8038/23/22−ιγ΄ από 20.01.2015 κοινή υπουργική απόφαση 
(Β΄ 118) παρατείνεται μέχρι και την 31.12.2018.

Άρθρο 2 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

         ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ               ΥΓΕΙΑΣ

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
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    Αριθμ. Δ9/44561/12198 (2)
Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στο 

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ (ΕΙΚ).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ − 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 

81/Α΄/2005), όπως έχει τροποποιηθεί με το τρίτο άρθρο 
του Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α΄/2007) και το άρθρο 5 του 
Ν.3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α΄/2010), σε συνδυασμό με την παρ. 
6 του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 και το άρθρο 45 του 
Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α΄/2011) και της παρ. 7 του άρθρου 
56 του Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α΄/2012 ) και της παρ. 20Α 
του άρθρου ενάτου του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012),

2) Τις διατάξεις του άρθρο 9 του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 
41/Α΄/2012),

3) Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4109/2013 (ΦΕΚ 
16/Α΄/2013) «Συγχώνευση Μονάδων Κοινωνικής Φροντί−
δας (Μ.Κ.Φ.) σε συνιστώμενα ανά Περιφέρεια νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου»,

4) Το Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α΄/27−1−2015) «Σύσταση και 
μετονομασία Υπουργείων, Μεταφορά της Γενικής Γραμ−
ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,

5)Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/23−9−2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών»,

6) Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 
29/Α΄/19−3−2015) «Μετονομασία του Υπουργείου Εργα−
σίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

7) Το Π.δ. 113/2014 (ΦΕΚ 180/Α΄/29−8−2014) «Οργανισμός 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας»

8) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄/2005),

9) Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 194),

10) Την με αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.7/159/15681/6−10−2014 
εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 
της ΠΥΣ 33/06 περί έγκρισης για την κίνηση διαδικα−
σιών πρόσληψης, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν 
(238) θέσεις επικουρικό προσωπικό συνολικά, σε Φορείς 
(Ν.Π.Δ.Δ.) του Τομέα Πρόνοιας.

11) Την με αριθμ. Υ29/9−10−2015 (ΦΕΚ 2168/Β΄/9−10−2015) 
απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χου−
λιαράκη»,

12) Την με αριθ. πρωτ. Δ9/45925/9800/2014/16−11−2015 
απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι−
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για κατανομή έντεκα

(11) ατόμων στο ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ (ΕΙΚ),
13) Τις λειτουργικές ανάγκες των φορέων,
14) Το απόσπασμα πρακτικού της 6ης/20−10−2014 (θέμα 

1ο) συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνι−
κού Ιδρύματος Κωφών (Ε.Ι.Κ..).

15) Την με αριθμ. πρωτ. 44561/1793/20−10−2015 (ΑΔΑ: 
Ψ66Η465Θ1Ω−9ΚΥ) έγκριση ανάληψης υποχρέωση του 
Φορέα (Ε.Ι.Κ.), για την πρόσληψη του επικουρικού προ−
σωπικού, ύψους 270.000,00 € περίπου.

16) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη ύψους 270.000,00 ΕΥΡΩ περίπου 
για το οικονομικό έτος 2016 σε βάρος του Π/Υ του 
Εθνικού Ιδρύματος Κωφών (Ε.Ι.Κ.).

17) Την με αριθμ. πρωτ. 58248/2259/15−12−2015 εισή−
γηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η πρόσληψη έντεκα (11) ατόμων επικουρι−
κού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου ανά κλάδο, ειδικότητα, φορέα και 
χρονική διάρκεια, στο ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ (Ε.Ι.Κ.), 
ως ακολούθως:

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Ι.Κ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΤΟΜΑ
ΠΕ ΩΡΛ ΙΑΤΡΩΝ 12 ΜΗΝΕΣ 1
ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ 12 ΜΗΝΕΣ 1
ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 12 ΜΗΝΕΣ 1
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 12 ΜΗΝΕΣ 1
ΠΕ ή ΤΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ 12 ΜΗΝΕΣ 1
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 12 ΜΗΝΕΣ 1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.Ι.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΤΟΜΑ
ΠΕ ΩΡΛ ΙΑΤΡΩΝ 12 ΜΗΝΕΣ 1
ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 12 ΜΗΝΕΣ 1
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 12 ΜΗΝΕΣ 1
ΠΕ ή ΤΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ 12 ΜΗΝΕΣ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 12 ΜΗΝΕΣ 1
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. Δ9/41614/11446 (3)
Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στο Κέντρο Κοινω−

νικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ − 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 

81/Α΄/2005), όπως έχει τροποποιηθεί με το τρίτο άρθρο 
του Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α΄/2007) και το άρθρο 5 του 
Ν.3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α΄/2010), σε συνδυασμό με την παρ. 6 
του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 και το άρθρο 45 του 
Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α΄/2011) και της παρ. 7 του άρθρου 
56 του Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α΄/2012 ) και της παρ. 20Α 
του άρθρου ενάτου του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄/2012),
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2) Τις διατάξεις του άρθρο 9 του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 
41/Α΄/2012),

3) Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4109/2013 (ΦΕΚ 
16/Α΄/2013) «Συγχώνευση Μονάδων Κοινωνικής Φροντί−
δας (Μ.Κ.Φ.) σε συνιστώμενα ανά Περιφέρεια νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου»,

4) Το Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α΄/27−1−2015) «Σύσταση και 
μετονομασία Υπουργείων, Μεταφορά της Γενικής Γραμ−
ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,

5) Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 
29/Α΄/19−3−2015) «Μετονομασία του Υπουργείου Εργα−
σίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

6) Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/23−9−2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών»,

7) Το Π.δ. 113/2014 (ΦΕΚ 180/Α΄/29−8−2014) «Οργανισμός 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας»

8) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄/2005),

9) Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 194),

10) Την με αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ.7/159/15681/ 
6−10−2014 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 
παρ. 1 της ΠΥΣ 33/06 περί έγκρισης για την κίνηση δια−
δικασιών πρόσληψης, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν 

(238) θέσεις επικουρικό προσωπικό συνολικά, σε φορείς 
(Ν.Π.Δ.Δ.) του Τομέα Πρόνοιας.

11) Την με αριθ. Υ29/9−10−2015 (ΦΕΚ 2168/Β΄/9−10−2015) 
Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χου−
λιαράκη»,

12) Την με αριθμ. πρωτ. Δ9/28258/7898/4−12−2015 από−
φαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για κατανομή τριάντα 
εννέα (39) ατόμων στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,

13) Τις λειτουργικές ανάγκες των φορέων,
14) Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται  (726.000,00 €)

περίπου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού 
του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρι−
κής Μακεδονίας έτους 2016.

15) Τα αποσπάσματα πρακτικών της 25ης/10−12−2014 
(θέμα 4ο) και της 31ης/16−9−2015 (θέμα 12ο) συνεδρίασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής 
Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

16) Την με αριθμ. πρωτ. 46695/1866/16−11−2015 εισήγηση 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

17) Την αριθμ. πρωτ. 4767011893/4−11−2015 Έγκριση Ανά−
ληψης Υποχρέωσης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η πρόσληψη τριάντα εννέα (39) ατόμων 
επικουρικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου ανά κλάδο, ειδικότητα, φορέα 
και χρονική διάρκεια, στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως ακολούθως:

 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΤΟΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑ−
ΠΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑ−
ΠΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΚΕΠΕΠ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 
ΤΕ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ 
ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 

12 ΜΗΝΕΣ 
12 ΜΗΝΕΣ 
12 ΜΗΝΕΣ 
12 ΜΗΝΕΣ 
12 ΜΗΝΕΣ 
12 ΜΗΝΕΣ 

12 ΜΗΝΕΣ 
12 ΜΗΝΕΣ 

12 ΜΗΝΕΣ 

12 ΜΗΝΕΣ 

18 
2 
2 
1 
1 
1 

10 
1 

1 

2 726.000,00 €

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
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    Αριθμ. Α2α/Γ.Π.οικ.99931 (4)
Έγκριση Κατανομής Εφημέριων 

Ιατρικού Προσωπικού έτους 2016.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i. του Ν.1397/1983 (ΦΕΚ 143 Α΄)
ii. του Ν.2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α΄)
iii. των άρθρων 3α και 22 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄)
iv. του Ν.2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α΄)
ν. του Ν.2606/1998 (ΦΕΚ 89 Α΄)
vi. του Ν.2646/1998 (ΦΕΚ 236 Α΄)
νϋ. του Ν.2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α΄)
viii. του Ν.2703/1999 (ΦΕΚ 72 Α΄)
ix. του Ν.2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α΄)
x. του Ν.2920/2001 (ΦΕΚ 131 Α΄)
xi. του άρθρου 45 του Ν.3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄)
xii. του άρθρου 35 Ν.3252/2004 (ΦΕΚ 132 Α΄)
xiii. του Ν.3402/2005 (ΦΕΚ 258 Α΄)
xiv. του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α΄)
xν. του Ν.3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α΄)
xvi. του άρθρου 4 του Ν.3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α΄)
xvii. του άρθρου 34 του Ν.3896/2010 (ΦΕΚ 207 Α΄)
xviii. του άρθρου 55 του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31 Α΄)
xix. του άρθρου 66 του Ν.3984/2011 (ΦΕΚ 150 Α΄)
xx. του άρθρου 29 του Ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α΄)
xxi. του άρθρου 6, παρ. 9, 10 του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α΄)
xxii. του άρθρου 45 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄)
xxiii. του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄)
xxiv. του άρθρου 99 του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α΄)
xxν. του Ν.4238/2014 (ΦΕΚ 38 Α΄)
xxvi. του άρθρου 43 του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118 Α΄)
xxνii. του άρθρου 12 του Ν.4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α΄)
κxνiii. του άρθρου 33 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α΄)
xxix. του άρθρου 34 του Ν.4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α΄)
xxx. του Π.δ/γματος 131/1987 (ΦΕΚ 73 Α΄)
xxxi. του Π.δ/γματος 187/2009 (ΦΕΚ 217 Α΄)
xxxii. του Π.δ/γματος 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄)
2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Β1.α/οικ.95326/10−12−2015 από−

φαση του Υπουργού Υγείας «Κατανομή πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Υπουρ−
γείου Υγείας σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων 
(ΚΑΕ)» (ΑΔΑ: Ψ46Ε465ΦΥΟ−ΖΨΩ).

3. Την υπ’ αριθμ. Υ25/6−10−2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ 2144\Β΄6−10−2015)

Την απόφαση της 56ης/21−12−2015 συνεδρίασης του 
ΚΕ.ΣΥ.Υ.ΠΕ.

4. Την επιτακτική ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας σε 
24ωρη βάση των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, του Ε.Κ.Α.Β. 
και του Π.Ε.Δ.Υ.

5. Την υπ’ αριθμ. Β1α/οικ.99391/23−12−2015 εισήγηση του 
Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ−
γείου Υγείας

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη ποσού 240.814.700,00 € 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του οικονομι−
κού έτους 2016, αποφασίζουμε:

Α) Εγκρίνουμε την καταβολή εφημέριων από 1/1/2016 
μέχρι 31/12/2016 στις εξής κατηγορίες ιατρών και οδο−
ντιάτρων των Νοσοκομείων και του Ε.Κ.Α.Β.:

• Ειδικευμένων Ιατρών Ε.Σ.Υ.
• Ειδικευομένων Ιατρών (Πολιτικών και Στρατιωτικών)
• Πανεπιστημιακών Ιατρών
• Μονίμων ιατρών του Δημοσίου
• Αγροτικών ιατρών
• Επικουρικών ιατρών
• ΠΕ Ιατρών
Οι εφημερίες των πιο πάνω ιατρών θα πραγματο−

ποιούνται ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν και 
σύμφωνα με το μηνιαίο πρόγραμμα όπως αυτό θα εγκρί−
νεται από την Διοίκηση του Νοσηλευτικού Ιδρύματος και 
του Ε.Κ.Α.Β. και μέσα στα πλαίσια των διατεθειμένων 
για το σκοπό αυτό πιστώσεων.

Για τους ιατρούς του Ε.Κ.Α.Β. ισχύει το νομικό πλαίσιο, 
που διέπει όλους τους ιατρούς του Ε.Σ.Υ., για τον τρόπο 
εφημερίας και για τον τρόπο ελέγχου των εφημέριων.

ΥΠΕ − ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 2016

ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 1ης ΥΠΕ 59.000.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 2ης ΥΠΕ 37.000.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 3ης ΥΠΕ 20.500.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 4ης ΥΠΕ 27.000.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 5ης ΥΠΕ 19.000.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 6ης ΥΠΕ 34.000.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΣΚΟΜΕΙΩΝ 7ης ΥΠΕ 15.000.000,00 €
Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. 1.727.940,00 €
ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 385.760,00 €
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 651.000,00 €
ΕΚΑΒ 2.550.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 216.814.700,00 €
Β) Εγκρίνουμε την καταβολή εφημέριων από 1/1/2016 

μέχρι 31/12/2016 στις εξής κατηγορίες ιατρών και οδο−
ντιάτρων των δομών παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας του Π.Ε.Δ.Υ.:

• Ειδικευμένων Ιατρών Ε.Σ.Υ.
• Ειδικευομένων Ιατρών (Πολιτικών και Στρατιωτικών)
• Μονίμων ιατρών του Δημοσίου
• Αγροτικών ιατρών
• Επικουρικών ιατρών
• ΠΕ Ιατρών
Οι εφημερίες των πιο πάνω ιατρών θα πραγματο−

ποιούνται ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν 
και σύμφωνα με το μηνιαίο πρόγραμμα όπως αυτό θα 
εγκρίνεται από την Διοίκηση της οικείας Υγειονομικής 
Περιφέρειας και μέσα στα πλαίσια των διατεθειμένων 
για το σκοπό αυτό πιστώσεων.

ΥΠΕ − ΠΕΔΥ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 2016

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΔΥ 1ης ΥΠΕ 730.730,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΔΥ 2ης ΥΠΕ 2.676.101,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΔΥ 3ης ΥΠΕ 3.108.005,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΔΥ4ης ΥΠΕ 5.978.700,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΔΥ 5ης ΥΠΕ 3.538.417,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΔΥ 6ης ΥΠΕ 6.018.312,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΔΥ 7ης ΥΠΕ 1.949.735,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΕΔΥ 24.000.000,00 €
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Γ) Η δαπάνη που προκαλείται από την απόφαση αυτή 
ανέρχεται στο ποσό των 240.814.700,00€ για το οικονο−
μικό έτος 2016 και βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολο−
γισμού του Υπουργείου Υγείας και ειδικότερα τον Κ.Α.Ε. 
2812 του Φ.210 «Δαπάνες Υγείας» κατά 216.814.700,00€ 
και τον Κ.Α.Ε. 2812 του Φ.260 «Δαπάνες Πρωτοβάθμιου 
Εθνικού Δικτύου Υγείας» κατά 24.000.000,00 €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2015

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. Γ5α/οικ. 102397 (5)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. πρωτ. Γ.Π. 

5(α)/οικ. 88979 /20−11−2015 (ΦΕΚ 2577/τ.Β΄/30−11−2015) 
απόφασης του Υπουργού Υγείας με θέμα: Διατάξεις 
Τιμολόγησης Φαρμάκων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 32 του Ν.1316/1983 «Ίδρυση, Οργάνωση 

και αρμοδιότητες Ε.Ο.Φ.» (ΦΕΚ 3/τ.Α΄), όπως έχει ήδη 
τροποποιηθεί και ισχύει και το Ν.1965/1991 (Α΄ 146).

β. Του άρθρου 13 του Ν. 3408/2005 «Αύξηση συντάξεων 
Δημοσίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 272/τ.Α΄), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

γ. Του άρθρου 14 παρ. 3 Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, 
απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας 
των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 − 2013 και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 53/τ.Α΄)

δ. Του Ν. 3816/2010 «Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγ−
γελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, δι−
ατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής 
συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 6 /τ.Α΄), άρθρο 
12, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ε. Του Ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58/τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

στ. Του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/ 
τ.Α΄) περί τροποποιήσεως του Κώδικα Φ.Π.Α..

ζ. Του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστη−
μα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 31/τ.Α΄).

η. Του άρθρου 34 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/τ. Α΄).
θ. Του Ν.4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργεί−

ων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας 
και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου 
«Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής 
Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρη−
ματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχε−
δίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνι−
κής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 
Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις 
για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της 
εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 41/τ. Α΄), 
άρθρα 21, 22 και 23, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ι. Του άρθρου 22 του Ν. 4213/2013 «Προσαρμογή της 
εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/
ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων 
των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονο−
μικής περίθαλψης (L 88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 261/τ. Α΄),

κ. Του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη 
λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της αν−
θρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης 
και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ 29/τ. Α΄).

λ. Του άρθρου 2, παράγραφος στ΄ του Ν. 4336/2015 
(ΦΕΚ 94/τ. Α΄)

μ. Του άρθρου 15 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/τ.Α΄).
ν. Το Νομοθετικό διάταγμα 136/1946 περί Αγορανο−

μικού Κώδικα (ΦΕΚ 298/ τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

ξ. Το Νομοθετικό διάταγμα 96/1973 όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει.

ο. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο Πρώτο του Π.δ. 63/2005, (ΦΕΚ 
Α΄/98) «Κώδικας Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά όργανα».

π. Του Π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/ τ. Α΄) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.

ρ. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τ. Α΄) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

2. Την αριθμ. πρωτ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.32221/2013 (ΦΕΚ 1049/
Β΄/29−4−2013) κοινή υπουργική απόφαση, «Εναρμόνιση 
της ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινο−
τική στον τομέα της παραγωγής και της κυκλοφορίας 
φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, σε 
συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 2001/83/ΕΚ Οδηγία «περί 
κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται 
για ανθρώπινη χρήση» (L 311/28.11.2001), όπως ισχύει και 
όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2010/84/ΕΕ, όσον 
αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση (L348/31.12.2010)».

3. Την αριθμ. πρωτ. Γ5 (α)/ οικ. 69976/2015 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 1958/τ.Β΄/11−9−2015) «Διατάξεις Τιμολό−
γησης Φαρμάκων», όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 2678/
τ.Β΄/11−12−2015, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με την Γ5 (α)/ οικ. 82163/27−10−2015 (ΦΕΚ 2330/τ.Β΄/ 
29−10−2015).

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, σύμ−
φωνα με την Β1α/οικ 102393/31−12−2015 εισήγηση της Δ/
νσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθμ. πρωτ. 
Γ.Π. 5 (α)/οικ 88979/20−11−2015 (ΦΕΚ 2577/τ.Β΄/30−11−2015) 
απόφαση «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων»

Άρθρο 1

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 5 τρο−
ποποιείται ως εξής: Δεν επιτρέπεται αύξηση των τιμών 
των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ έως την 31−12−2016.

Άρθρο 2

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 7 στο στίχο 10 
προστίθεται: είτε στο μέσο όρο των τριών χαμηλότερων 
τιμών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανά−
λογα με το ποια είναι σε κάθε περίπτωση η χαμηλότερη 
τιμή η οποία και λαμβάνεται υπόψη.
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Άρθρο 3

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 τροποποι−
είται ως εξής: Οι τιμές των γενόσημων φαρμάκων, ανε−
ξαρτήτως της ημερομηνίας έγκρισης τους, διατηρούν 
το 65% της τιμής των αντίστοιχων πρωτοτύπων, μετά 
τη λήξη της «περιόδου προστασίας των δεδομένων» 
όπως αυτή διαμορφώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 2 της παρούσης.

Άρθρο 4

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 13 τρο−
ποποιείται ως εξής: Για τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ η αναγραφόμενη 
λιανική τιμή είναι ενδεικτική και συνιστά την ανώτατη 
λιανική τιμή έως την 31−12−2016.

Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 13 
τροποποιείται ως εξής: Οι τιμές πώλησης των φαρ−
μακευτικών προϊόντων που ισχύουν πριν την ανωτέρω 
ανατιμολόγηση εξακολουθούν να ισχύουν για χρονικό 
διάστημα είκοσι (20) ημερών για τις φαρμακαποθήκες 
και συνεταιρισμούς και σαράντα πέντε (45) ημερών για 
τα φαρμακεία.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ. πρωτ. Γ5(α) /οικ. 88979/
20−11−2015 Υπουργική απόφαση. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2015 
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